
Pe piaþa rezidenþialã d i n
Timiºoara s-a fãcut remarcat în perioada
crizei dezvoltatorul Sedako Group, care a
finalizat lucrãrile la trei blocuri de
locuinþe, Iris 1, 2 ºi 3, amplasate în partea
de nord a municipiului, în apropierea Cãii
Torontalului.

Anul acesta dezvoltatorul a început în
aceeaºi zonã lucrãrile la Iris 4, un bloc de
locuinþe cu subsol, parter ºi 7 etaje, cu 60
de apartamente. Antreprenorul general
al lucrãrilor este societatea NL Bau din
Timiºoara, iar finalizarea lucrãrilor este
prevãzutã pentru luna mai 2013, ne-a
declarat Laura Buga, director general
Sedako Group.

În prezent dezvoltatorul continuã
vânzãrile în ansamblul rezdenþial Iris 3,
din care au fost vândute jumãtate din
cele 60 de apartamente de douã ºi trei
c a m e r e . Î n p a r a l a l , a u d e m a r a t
precontractãrile la Iris 4, bloc ce va fi însã
alcãtuit 70% din apartamente cu douã
c a m e r e , i a r r e s t u l c u o c a m e r ã .
Programul Prima Casã a avut un aport
foarte important în vânzãrile realizate, în
jur de 70% din tranzacþii fiind efectuate
prin acest instrument. „Merg foarte bine
vânzarile pe piaþa localã”, apreciazã

Laura Buga.
Politica de vânzãri pentru complexul

Ir is a fost menþinerea constantã a
preþurilor în ultimii patru ani de crizã.
Astfel, un apartament la cheie cu douã
camere ºi suprafaþã utilã de 55 - 56 mp,
este oferit la 58.000 euro, inclusiv TVA.
Pentru un apartament cu trei camere
preþul este de 79.000 d eeuro, TVA inclus,
în timp ce apartamentele cu o camerã
sunt vândute la preþuri cuprinse între
39.000 ºi 45.000 euro, în funcþie de
suprafeþe, adaugã doamna Buga.

Cartierul Serena se va
extinde cu 20 de case pe an

În paralel, Sedako Group dezvoltã un
mare ansamblu de locuinþe individuale
pe un teren de 50 ha amplasat la sud-est
de Timiºoara, între localitãþile Moºniþa
Nouã ºi Moºniþa Veche. Ansamblul
cuprinde în total 450 de parcele, iar pânã
în prezent au fost construite 54 de case.
Ansamblul va fi finalizat în urmãtorii 5-7
ani, a precizat directorul general Sedako
Group.

În medie s-au construit în jur de 20 de case
pe an, dar ritmul ar putea fi intensificat dacã
cererea este mare. Între timp, cartierul a fost

conectat la reþelele de utilitãþi: electricitate,
gaze, apã, iar la momentul de faþã se
desfãºoarã ºi lucrãri de asfaltare a
strãzilor, a dãugat doamna Buga.

Preþul unei case la cheie, parter+etaj, de
aproape 120 mp utili, este de 89.600 euro.
Compartimentãrile interioare sunt la
latitudinea beneficiarului, uzual living,
bucãtãrie ºi baie la parter ºi douã sau trei
dormitoare ºi bãi la etaj. Parcelele de
teren au între 640 ºi 670 mp.

Directorul general Sedako Group
considerã cã piaþa rezidenþialã a reintrat
„în normal” ºi este loc pentru noi
dezvoltãri rezidenþiale. Compania se va
axa în principal pe intensificarea ritmului
de construcþie în cadrul proiectelor
începute.
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Sedako Group dezvoltã douã proiecte rezidenþiale la Timiºoara

Complexul Iris 3

Dezvoltatori rezidenþiali
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